
 
บทท่ี 3  

วิธีการศึกษาและการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 
 

ผูศึกษาไดศึกษาข้ันตอนการทํางานในสวนของการจัดเก็บและแกไขขอมูลงบประมาณ
โครงการ จากเอกสารงานโครงการที่ผานการเบิกจายจริงโดยเร่ิมจากการศึกษาระบบงาน เดิม
รวบรวมขอมูล และศึกษาจากเอกสารท่ีใชในการดําเนินงาน สํารวจ สอบถามปญหาท่ีพบใน
ระบบงานเดิม และความตองการในระบบงานใหมจาก ซ่ึงเจาหนาท่ีงานฝายสนับสนุนการสอนซ่ึง
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสาร แบบฟอรม ขอมูลตางๆ ท่ีใชในระบบงาน
ปจจุบัน หลังจากนั้นจึงดําเนินการกําหนดปญหา ศึกษาความเปนไป ไดในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากนั้นจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูล และกําหนดความตองการของ ระบบใหม 

 
3.1  การวิเคราะห ระบบงานเบ้ืองตน 

1) การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน 
 ในการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย มีผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) บุคลากรสายผูสอน 
(2) รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
(3) รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
(4) เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน เลขานุการผูอํานวยการ 
(5) เจาหนาท่ีบัญชี / การเงิน          
(6) ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียนั้น ผูศึกษาเร่ิมจาก
การรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและศึกษาระบบงานตางๆ จากระบบงานปจจุบัน ซ่ึงจะมีการ
เก็บขอมูลตางๆ อยูในรูปของเอกสารจํานวนมาก และในการเบิกจายงบประมาณโครงการในแตละ
ข้ันตอนจะตองใชเวลาในการคนหาขอมูลเปนเวลานาน อีกท้ังยังไมมีการสํารองขอมูลโครงการใน
รูปของโปรแกรมสําเร็จรูป มีเพียงแตการทําสําเนาเอกสารไวเทานั้นสามารถดูตัวอยางเอกสาร
ประกอบการเสนอโครงการไดใน ภาคผนวก ง ข้ันตอนกระบวนการทํางานระบบงานเดิม แสดงได
ดังรูป 3.1 
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เจาหนาท่ี

บุคลากรฝาย
สนับสนุนการสอน

อาจารย

ยื่นเอกสาร

จัดเก็บขอมูล

จัดเก็บไวในแฟมเอกสาร

ออกรายงาน

เจาหนาที่

เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ

ผูบริหาร
 

 
รูป 3.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานระบบงานเดิม 

 
3.2 กระบวนการระบบกิจกรรม/โครงการนักศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

1) กระบวนการระบบกิจกรรมนักเรียน เปนระบบท่ีเนนใหผูเรียนมีการเสนอกิจกรรมตาม
ความถนัดและสนใจ อาจจัดตามเวลาท่ีกําหนดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน โดยฝายกิจการ
นักศึกษา หัวหนางานกิจกรรม หัวหนาสาขาวิชา งานกิจกรรมสาขาวิชา และอาจารยท่ีปรึกษา เปนผู
ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดตามวัตถุประสงค และดําเนิน
ประเมินผลการดําเนินการ  แกไขไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ คือ การสํารวจและวิเคราะหความตองการ กําหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมรวมกัน  การเสนอโครงการเพ่ือพิจารณา  การพิจารณาอนุมัติโครงการ  การดําเนินการ
โครงการ  การตรวจประเมิน  นําเสนอผลงานใหภายนอกทราบ  และการรายงานผลการดําเนินงาน   
 



 15

2) รายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ 
(1) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรางความตระหนัก 
(2) แตงต้ังทีมงานเพ่ือสํารวจความตองการ  
(3) กําหนดโครงสรางองคกร  ทีมงานรับผิดชอบ ใหกําหนดโครงสรางการบริหารใหสอด

รับกับสภาพการณและความเหมาะสม พรอมท้ังแตงต้ังผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละสวนงานใหมี
ความเหมาะสม 

- ผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการฝายตาง ๆ 
- หัวหนางานกจิกรรมนักศึกษา 
- หัวหัวหนากจิกรรมวิชาการ 

(4) ผูท่ีเกี่ยวของรวมกันวางแผนงาน  เขียนโครงการ  ตามนโยบายของโรงเรียนนําเสนอ
เพื่อการขออนุมัติจากผูบริหาร  (ในกรณีไมอนุมัติ)  ใหปรับปรุงโครงการใหมใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายและขอเสนอแนะของผูบริหาร เสนอโครงการพิจารณาใหมอีกคร้ังการเสนอโครงการ
ใหเสนอตามลําดับงานตอไปนี้ 

- หัวหนาสาขา 
- หัวหนาคณะ 
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
- รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
- เจาหนาท่ีบัญชี / การเงิน /งานโครงการ          
- ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

(5) กําหนดปฏิทินการดําเนนิงานกิจกรรม/ โครงการ 
(6) ผูท่ีเกี่ยวของดาํเนินการตามที่ไดรับการอนุมัติ  ดําเนนิการตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในทุกระยะของการดําเนนิการ 
(7) สรุปผลการดําเนินงานของระบบเปนขอมูล สารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใชเปน

ประโยชนตอโรงเรียน สังคมโดยการจดัการความรู 
 ท้ังนี้การจัดการงบประมาณของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียแบงหมวดคาใชจายของโครงการ
ตาง ๆ ตามประเภทของงบประมาณของแตละฝายท่ีมีการจัดการโครงการ ซ่ึงประกอบดวย งบดาน
กิจกรรมวิชาการ  งบประมาณฝายกจิการพเิศษ  และงบประมาณฝายกิจการนักศึกษา 

3) รายละเอียดของกิจกรรมและโครงการประเภทตาง ๆ   
(1) กิจกรรม/โครงการบังคับ  หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาจะตองเขารวมทุกกิจกรรม  

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และประสบการณพิเศษของแตละช้ันปมี
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ดังนี้ นักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 1 คายนักศึกษาใหม และกิจกรรมรูเทาทันชีวิตวัยรุน นักศึกษา ปวช. ช้ัน
ปท่ี 2 คายคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนํา นักศึกษา ปวช. ช้ันปท่ี 3 คายจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน และคายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษา ปวส. ช้ันปท่ี 1 คายนักศึกษาใหม  และคาย
คุณธรรมนักศึกษา ปวส. ช้ันปท่ี 2  คายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคายจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

- กิจกรรมปลูกฝงใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนาพระมหา 
กษัตริย และกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมหลอ
เทียนพรรษา,ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมคายคุณธรรม และเศรษฐกิจ
พอเพียง  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันพอแหงชาติ  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 

(2) กิจกรรม/โครงการพิเศษ  หมายถึง กิจกรรมท่ีทางฝายกิจการนักศึกษาจัดข้ึนตาม
แผนการดําเนิน งานประจําปการศึกษา หรือทางหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหทางโรงเรียน
จัดนักศึกษาเขารวมโดยการคัดเลือก และตามความสมัครใจโดยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพิเศษ 
โดยจะไดรับการบันทึก ไวในระเบียนสะสม และออกเกียรติบัตรโดยทางโรงเรียนใหแกนักศึกษา 

(3) กิจกรรมหนาเสาธง หมายถึง กิจกรรมท่ีปลูกฝงในเร่ืองของการเปนผูท่ีมีความรับผิด 
ชอบตรงตอเวลา รวมถึง เปนการใหการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แจงขาวสารใหแกนักศึกษา 
หลังจากการเคารพธงชาติ  โดยนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน/1 ภาคเรียน จะไดรับ
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติในการเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 

(4) กิจกรรมชมรม  หมายถึง กิจกรรมท่ีนักศึกษาทุกคนตองเขารวมเปนสมาชิกของชมรม
ตางๆ ในแตละภาคเรียนซ่ึงสามารถเขารวมไดตามความสามารถ ความถนัดและความสนใน จะ
แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนกิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย กิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กิจกรรม
นันทนาการและกีฬา กิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและการแสดง กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4) โครงสรางองคกร ระบบกิจกรรม/โครงการ 
เปนโครงการในการแบงขอบเขตความรับผิดชอบตอการยื่นเสนอโครงการ ซ่ึงจะตองมี

ความสอดคลองงบงานกิจกรรมท้ัง 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 
(1) กิจกรรมวิชาการ 
(2) กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
(4) กิจกรรมพัฒนาวินัย 

จากโครงการกิจกรรมดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูป 3.2 
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รูป 3.2 แสดงโครงสรางองคกร ระบบกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ทีมนํา 

รองผอ.วิชาการ รองผอ.กิจการนักศึกษา รองผอ.กิจการพิเศษ 

งานกิจกรรม ทีม

ก.วิชาการ ก.คุณธรรม จริยธรรม ก.บําเพ็ญประโยชน ก.พัฒนาวินัย 

-ปฐมนิเทศ 
-ทัศนศึกษานอก     
  สถานที่ 
-แขงขันทักษะ 
 วิชาชีพภายใน/ 
 ภายนอก 
-อบรมครู 
-อบรมนักเรียน 
-ปจฉิมนิเทศ 

-วันไหวครู 
-แหเทียนพรรษา 
-อบรมแกนนํา 
  นักศึกษา 
-วันแม 
-วันพอ 
-สวดมนตไหวพระ 
 หนาเสารธง 
-คายคุณธรรม 

-คายอาสาพัฒนา 
 ชนบท 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-อาสาจราจร 
-บริจาคโลหิต 
-อาสาบริการ
ชุมชน  
 เชน นํ้าทวม, 
 สงกรานต เปนตน 
-การเขารวมการ 
 แขงขันกีฬากับ 
 ชุมชนภายนอก 

-ชมรมตาง ๆ  
-ตรวจสารเสพติด 
-คายนักศึกษาใหม 
-โครงการตรวจ 
 หอพักนักศึกษา 
-นักศึกษาวิชา
ทหาร 

ครู/เจาหนาที่/นักการภารทีม

นักศึกษา 
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3.3   ขอจํากัดและปญหาระบบงานปจจุบัน 
จากระบบงานปจจุบันไดพบขอจํากัดของการคนหาขอมูลและการสรุปรายงานตาง ๆ เปน

ผลเนื่องมาจากการจัดเก็บเอกสาร และการบันทึกขอมูลตาง ๆ เปนระบบท่ีทําดวยมือ และตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน ถึงแมจะมีการจัดเก็บขอมูลตามแฟมแลว แตการคนหาขอมูลตางๆ ก็ยัง
ทําใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบขอมูลดังนี้ 

1) งานดานการตรวจสอบขอมูลการใชงบประมาณ ทําใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบ 
การใช หรือยอดคงเหลือ และการติดตาม เนื่องจากระบบเดิมจะตองทําการตรวจสอบ
โดยจากแฟมเอกสารโครงการประจําปการศึกษา 

2) ความลาชาในข้ันตอนการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 
3) ความลาชาในการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ เนื่องจากในทุกคร้ังท่ีมีการเบิกจาย

งบประมาณตองคนหาเอกสารเพื่ออางอิงการเบิกงบประมาณ และมีข้ันตอนในการ
ตรวจสอบท่ีตองใชเวลานาน 

4) ไมมีผูพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีจะมาชวยในการจัดการขอมูลงบประมาณ โครงการ
และกิจกรรมตาง ๆ 
 

3.4 ความตองการระบบใหม 
 จากขอจํากัดและสภาพปญหาของระบบงานปจจุบัน ซ่ึงใชเอกสารในการดําเนินการขอ
อนุมัติโครงการ งบประมาณโครงการโดยไมมีการจัดเก็บในรูปของแฟมขอมูล หามีผูเกี่ยวของ
ตองการเบิกจายงบประมาณโครงการจะตองรอใหเจาหนาท่ีเพื่อตรวจสอบเอกสารในหลาย ๆ 
ข้ันตอน ไมสะดวกตอการดําเนินงาน 
 โรงเ รียนเทคโนโลยี เอเชีย  จึงได มีความตองการท่ีจะพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
(Application) เพื่อใชในการจัดการขอมูลงบประมาณภายในใหอยูในรูปแบบระบบเครือขาย 
(Client-Server) โดยขอมูลงบประมาณโครงการประเภทตางๆ จะถูกจัดเก็บลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) โดยขอมูลจะถูกบันทึกและประมวลผลแสดงรายงานในรูปแบบตางๆโดยอัตโนมัติ 
มายังเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ท้ังนี้เพื่อใหงายและสะดวกตอการใชงานของผูท่ีเกี่ยวของ
ซ่ึงจากระบบใหมท่ีไดจะทําใหสามารถลดข้ันตอนการอนุมัติโครงการ การติดตามโครงการ และ
การตรวจสอบกอนการเบิกจายงบประมาณโครงการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  
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ผูใชงานระบบใหมท่ีเก่ียวของ 
ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน

เทคโนโลยีเอเชีย มีผูใชงานระบบใหมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
1) บุคลากรสายผูสอน/เจาหนาท่ี ประจําโครงการ 
2) หัวหนาสาขางาน 
3) หัวหนาคณะ 
4) รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
5) รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
6) เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน เลขานุการผูอํานวยการ 
7) เจาหนาท่ีบัญชี/การเงิน          
8) ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
9) ผูดูแลระบบ (Administrator) 

ความตองการของผูใชตอระบบงานใหม 
1) ระบบงานใหมสามารถตอบสนองความตองการทางดานการเสนอโครงการกับผูท่ี

เกี่ยวของไดเปนอยางดีและเปนประโยชนตอองคกร 
2) ระบบงานใหมสามารถแสดงรายงานขอมูลไดอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน 
3) ระบบใหมสามารถติดตามกระบวนการเสนอโครงการไดอยางเปนข้ันตอน 
4) การคนหาหรือสืบคนขอมูลในอดีตสามารถทําไดอยางรวดเร็ว 
5) มีระบบความปลอดภัยในการใชงานและเขาถึงขอมูลการอนุมัติโครงการ 

 
3.5 การออกแบบระบบงาน 

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย เปน
ระบบที่ถือไดวาเปนระบบที่มีความสําคัญมีความสอดคลองกับกลยุทธในการบริหารงานของ
โรงเรียน ซ่ึงในการวิเคราะหระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย จะมีเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหซ่ึงไดแก แผนผังบริบท (Context Diagram) 
แสดงใหเห็นภาพรวมและความสัมพันธของระบบงานใหม รวมถึงขอบเขตการทํางานและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบใหม การใชแผนผังกระแสขอมูล (Data Flows Diagram) แสดง
กระบวนการภายในท่ีมีอยูในระบบ  กิจกรรมตางๆ  ท่ี เกิดข้ึน  การไหลของขอมูลระหวาง
กระบวนการและแหลงเก็บขอมูลตางๆ ภายในระบบ และแผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูล 
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(Entity Relationship Model) โดยมีสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบแผนผังบริบทและแผนผังกระแส
ขอมูล แสดงดังตาราง 3.1 

ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 
 

ระบบหรือกระบวนการ (System or Process) 

 

 
 

ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับระบบ (External Entity 
Symbol) 

 

 
 

ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับระบบท่ีซํ้า (Duplicated 
External Entity Symbol) 

 

 
 

หนวยเก็บขอมูล (Data Store Symbol) 

 
 

การไหลของขอมูล (Data Flow Symbol) 



 
รูป 3.3 แผนผังบริบทระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 
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3.6 แผนผังกระแสขอมูล 

1) แผนผังกระแสขอมูล 
แผนผังกระแสขอมูลเปนแผนผังท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการ

ตางๆกับส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของจากแผนผังบริบท จากแผนผังนี้จะทําใหเห็นถึงทิศทาง  
การไหลของขอมูลท่ีเช่ือมหากันในแตละกระบวนการและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

ในระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
เม่ือตองการใชงานระบบจะตองทําการระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานทุกคร้ัง โดยเม่ือระบุขอมูล
ถูกตองระบบจึงจะยอมใหผูท่ีเกี่ยวของหรือส่ิงแวดลอมภายนอกเขาใชงานระบบได โดยสามารถ
แสดงส่ิงแวดลอมภายนอกและสิทธ์ิในการใชงานระบบสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) ผูดูแลระบบ เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีความสําคัญตอระบบเปนอยางมาก ซ่ึงมี
หนาท่ีหลักทางดานการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลพื้นฐาน ตลอดจนหนาท่ีทางดานการดูแล
รักษาขอมูลท่ีไดมีการบันทึกไปแลว ดังนั้นผูดูแลระบบเม่ือระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานถูกตอง
แลว จะไดรับสิทธ์ิในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบอีกท้ังยังมีการบันทึกการเขา ออกจากระบบใน
คราวเดียว 

(2) อาจารย/บุคลากร เปนส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีบทบาทในการยื่นเสนอ
โครงการเพ่ือใหสอดคลองกับงานมาตรฐานการศึกษาตางๆ ท่ีกําหนดไว พรอมท้ัง ระบุขอบเขตงาน 
ระยะเวลา และงบประมาณประจําโครงการในแตละคร้ังของการดําเนินโครงการ  ท้ังนี้อาจารย/
บุคลากร จะไดรับสิทธ์ิในการเขาสูระบบจาก ผูดูแลระบบจะเปนผูดําเนินการให และเม่ือโครงการท่ี
ยื่นเสนอเขาสูข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ บุคลากร/เจาหนาท่ี จะไดรับผลการพิจารณาโครงการใน
รูปของการอนุมัติและไมอนุมัติ 

(3) หัวหนาสาขา เปนส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีหนาท่ีในการเรียกดูขอมูลท่ีไดจาก
การเสนอโครงการจากอาจารย/บุคลากร เพื่อการอนุมัติในระดับหัวหนาสาขา และพิจารณาอนุมัติ
โครงการตามบทบาทของตนเอง 

(4) หัวหนาคณะ เปนส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีหนาท่ีในการเรียกดูขอมูลท่ีไดจาก
การเสนอโครงการจากอาจารย/บุคลากร และโครงการท่ีเสนอจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก
หัวหนางานเปนท่ีเรียบรอยและจึงจะสามารถอนุมัติในระดับหัวหนาคณะได  

(5) รองผูอํานวยการ ถือไดวาเปนส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีหนาท่ีในการเรียกดู
ขอมูลท่ีไดจากการเสนอโครงการจากอาจารย/บุคลากร และโครงการท่ีเสนอจะตองผานการ
พิจารณาอนุมัติจากหัวหนางานและในระดับหัวหนาคณะเปนท่ีเรียบรอยและจึงจะสามารถอนุมัติใน
ระดับรองผูอํานวยการได 
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(6) ผูจัดการ/ผูอํานวยการ ถือไดวาเปนส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีมีบทบาทหนาท่ี
สําคัญท่ีสุดในการเรียกดูขอมูลท่ีไดจากการเสนอโครงการจากอาจารย/บุคลากร และโครงการท่ี
เสนอจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากหัวหนางานและในระดับหัวหนาคณะ และรองผูอํานวยการ
เปนท่ีเรียบรอยและจึงจะสามารถอนุมัติในระดับรองผูอํานวยการได โดยในสวนของรายงานการ
ดําเนินงานโครงการ การติดตาม และการอนุมัติโครงการนั้น จะเปนรายงานท่ีมีการสรุปยอด
งบประมาณโครงการท่ีผานการอนุมัติ และไมผานการอนุมัติ รายงานการใชงบประมาณท้ังหมด 
รายงายการใชงบประมาณแยกตามสาขา 

ผูดูแลระบบ

หัวหนาสาขา

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ขอมูล Username / Password บุคลากร

ขอมูลการเสนอโครงการ

ขอมูลการอนุมัติโครงการระดับหัวหนาสาขา

ขอมูล Username / Password หัวหนาสาขา

ขอมูลการอนุมัติโครงการระดับหัวหนาคณะ

ขอมูล Username / Password รองผูอํานวยการ

ขอมูลการอนุมัติโครงการระดับรองผูอํานวยการ

ขอมูล Username / Password ผูอํานวยการ

ขอมูลการอนุมัติโครงการระดับผูอํานวยการ

ขอมูล Username / Password ผูดูแลระบบ

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิผูใชงานระบบ

ขอมูลพ้ืนฐานของระบบ

สิทธิ์การใชงานของบุคลากร

สิทธิ์การใชงานของหัวหนาสาขา

ขอดูรายงานสารสนเทศโครงการ

สิทธิ์การใชงานของหัวหนาคณะ

ขอดูรายงานสารสนเทศโครงการ

ผลการเสนอโครงการ

ผลการอนุมัติโครงการระดับหัวหนาสาขา

ผลการอนุมัติโครงการระดับหัวหนาคณะ

สิทธิ์การใชงานของรองผูอํานวยการ

ผลการอนุมัติโครงการระดับรองผูอํานวยการ

รายงานสารสนเทศโครงการ

สิทธิ์การใชงานของผูอํานวยการ

ผลการอนุมัติโครงการระดับผูอํานวยการ

รายงานสารสนเทศโครงการ

สิทธิ์การใชงานของผูดูแลระบบ

1.0

จัดการความปลอดภัย

2.0

จัดการขอมูลพื้นฐาน

3.0

จัดการขอมูลโครงการ

4.0

ออกรายงาน
สารสนเทศโครงการ

ขอมูล Username / Password หัวหนาคณะ

บุคลากร

หัวหนาคณะ

D1 แฟมผูใชงานระบบขอมูลผูใชงานระบบ

ผูดูแลระบบ

บุคลากร

หัวหนาสาขา

หัวหนาคณะ

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

D2 แฟมสาขางาน

D3 แฟมคณะ

D4 แฟมบุคคลากร

D9
แฟมรายละเอียดสถานะ
การเสนอโครงการ

D5 แฟมโครงการ

D6
แฟมวัตถุประสงค

โครงการ

D7
แฟมขั้นตอนการ

ดําเนินการ

D8 แฟมผูเสนอโครงการ

D10 แฟมเดือนงบประมาณ

D11 แฟมงบประมาณ

D12 แฟมลําดับบุคลากร

ขอมูลสาขางาน

ขอมูลคณะ

ขอมูลบุคลากร

ขอมูลโครงการ

ขอมูลวัตถุประสงคโครงการ

ขอมูลขั้นตอนการดําเนินการ

Record ผูเสนอโครงการ

ขอมูลสถานะการเสนอโครงการ

ขอมูลเดือนงบประมาณ

ขอมูลงบประมาณ

ขอมูลลําดับบุคลากร

ขอมูลลําดับบุคลากรD13
แฟมผลที่คาดวา

จะไดรับ

D6
แฟมวัตถุประสงค

โครงการ
D7

แฟมขั้นตอนการ
ดําเนินการ

ขอมูลงบประมาณ

ขอมูลเดือนงบประมาณ

ขอมูลสถานะการเสนอโครงการ

ขอมูลผูเสนอโครงการ

ขอมูลขั้นตอนการดําเนินการขอมูลวัตถุประสงคโครงการ

ขอมูล ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

D5 แฟมโครงการ ขอมูลโครงการ

ขอมูลผลที่คาดวาจะไดรับ

D15 แฟมมาตรฐาน สมศ. ขอมูลมาตรฐาน สมศ.

ขอมูลมาตรฐานการศึกษา
D14 แฟมมาตรฐานอาชีวศึกษา

 
รูป 3.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 
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จากรูป 3.4 สามารถอธิบายกระบวนการตางๆตามแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ของ
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ ไดดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 1 จัดการความปลอดภัย 

เปนกระบวนการทางดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยผูดูแลระบบจะนํา
ขอมูลช่ือผูใชงานระบบของผูท่ีเกี่ยวของบันทึกลงในระบบกอน จากนั้นเม่ือผูใชงานตองการใช
ระบบจะตองระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานเขาสูกระบวนการนี้ เม่ือช่ือผูใชงานและรหัสผานถูกตอง 
กระบวนการก็จะคืนสิทธ์ิในการใชงานระบบใหกับผูใชงานแตละคน นอกจากระบบจะคืนสิทธ์ิการ
ใชงานใหกับผูใชงานแลว ระบบจะทําการบันทึกขอมูลการเขา ออกภายในระบบไวอีกดวย 
 
กระบวนการที่ 2 จัดการขอมูลพื้นฐาน 

เปนกระบวนการท่ีใชในการบันทึกขอมูลพื้นฐานของระบบ โดยเจาหนาท่ีเอกสาร
เทานั้นท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการนี้ โดยจะนําขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนตองบันทึกลงในระบบ
กอนการใชงานในสวนอ่ืนๆ โดยขอมูลพื้นฐานท่ีตองบันทึกกอนการใชงานระบบ ไดแก ขอมูล
สาขา  ขอมูลคณะ  ขอมูลบุคลากร 
 
กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลโครงการ 

เปนกระบวนการท่ีใชบันทึกขอมูลการเสนอโครง โดยอาจารย/บุคลากรจะเปนผูนํา
ขอมูลโครงการเขาสูระบบ จากนั้นหัวหนาสาขา หัวหนาคณะ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการ จะเปน
ผูดําเนินการในการพิจารณาอนุมัติโครงการตามแตละข้ันตอน  
 
กระบวนการที่ 4 ออกรายงานสารสนเทศโครงการ 

เปนกระบวนการในการเรียกดูรายงานตางๆที่ไดจากการเสนอโครงการ และมีการ
ประมวลผลรายงานออกมา โดยผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานของกระบวนการนี้ไดแก
เจาหนาท่ี  รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการ จะเปนผูขอดูรายงานตามเง่ือนไขท่ีตองการ หลังจากนั้น
ระบบจะคืนคารายงานตามเง่ือนไขท่ีตองการคืนใหกับผูใชงานแตละคน ซ่ึงรายงานดังกลาว ไดแก
รายงานโครงการที่ผานการอนุมัติ รายงานการใชงบประมาณ  
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3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 

จากแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี  0 ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ
งบประมาณโครงการ  จะเห็นไดวามีกระบวนการบางกระบวนการที่ยังสามารถแยกเปน
กระบวนการยอยไดอีก โดยสามารถเขียนเปนแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ไดดังนี้ 

 
1) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 1 จัดการความปลอดภัย  

  
1.1

จัดการขอมูล
ผูใชงานระบบ

ขอมูล Username / Password บุคลากร

ขอมูล Username / Password หัวหนาคณะ สิทธ์ิการใชงานของหัวหนาคณะ
ขอมูล Username / Password รองผูอํานวยการ สิทธ์ิการใชงานของรองผูอํานวยการ

ขอมูล Username / Password หัวหนาสาขา สิทธ์ิการใชงานของหัวหนาสาขา

ขอมูลกําหนดสิทธ์ิผูใชงานระบบ
D1 แฟมผูใชงานระบบ

ขอมูลสิทธ์ิ ผูใชงานระบบ

ขอมูล Username / Password ผูอํานวยการ สิทธ์ิการใชงานของผูอํานวยการ

1.2

ตรวจสอบสิทธิ์
การใชงาน

ขอมูล Username / Password ผูดูแลระบบ สิทธ์ิการใชงานของผูดูแลระบบ

สิทธ์ิการใชงานของบุคลากร

ขอมูลผูใชงานระบบ

 
รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1 จดัการความปลอดภัย 

 
จากรูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1 จัดการระบบความ

ปลอดภัย โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 2 กระบวนการ ดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 1.1 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ  

 เปนกระบวนการที่ใชในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ โดยมีการนําขอมูล
ผูใชงาน รหัสผานและรายละเอียดของผูใชงานเขาสูกระบวนการ เพื่อบันทึกลงในแฟมขอมูล
ผูใชงานระบบ รวมไปถึงการบันทึกวันเวลาเขา ออกจากระบบอีกดวย 
 
กระบวนการที ่1.2 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน  

เปนกระบวนการในการตรวจสอบการสิทธ์ิในการใชงานระบบของผูใชงานระบบ
แตละระดับตามบทบาท โดยขอมูลช่ือและรหัสผานของผูใชงานระบบแตละระดับจะเขาสู
กระบวนการ กระบวนการจะนําขอมูลช่ือและรหัสผานไปตรวจสอบในแฟมผูใชงานระบบ จากนั้น
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เม่ือขอมูลถูกตองกระบวนการจะคืนสิทธ์ิในการใชงานระบบใหกับผูใชงานระบบซึ่งสิทธ์ิการใช
งานของระบบนั้นจะมีความแตกตางกันตามบทบาทของผูใชงาน 
 

2) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1  กระบวนการท่ี 2  จัดการขอมูลพื้นฐาน 
 

 
 

รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2 จดัการขอมูลพื้นฐาน 
 

จากรูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2 จัดการขอมูลพื้นฐาน โดย
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 5 กระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการที่ 2.1 จัดการขอมูลสาขางาน 

 จัดการขอมูลสาขางาน เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลสาขางานท่ีใชใน
การอางอิงการเสนอโครงการในระบบ 
กระบวนการที่ 2.2 จัดการขอมูลคณะ 

 จัดการขอมูลคณะ เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลคณะ เพื่อกําหนด
สังกัดท่ีใชในการอางอิงการเสนอโครงการในระบบ 
กระบวนการที่ 2.3 จัดการขอมูลบุคลากร 

 จัดการขอมูลบุคลากร เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลบุคลากรเบ้ืองตน 
เพื่อกําหนดสิทธ์ิในการใชงานระบบ 
กระบวนการที่ 2.4 จัดการขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 จัดการขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูล
มาตรฐานการศึกษา เพื่อกําหนดเปนแนวทางท่ีใชในการอางอิงการเสนอโครงการในระบบ ซ่ึง
ประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนําและการจัดการ พรอมท้ังขอกําหนด
ตางๆ ท่ีสอดคลองกับโครงการ 
กระบวนการที่ 2.5 จัดการขอมูลมาตรฐาน สมศ. 

 จัดการขอมูลมาตรฐานสมศ. เปนกระบวนการที่ใชในการจัดการขอมูลมาตรฐาน
สมศ. เพื่อกําหนดเปนแนวทางท่ีใชในการอางอิงการเสนอโครงการในระบบ ประกอบดวย 6 
มาตรฐาน 25 ตัวบงช้ี ไดแก มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาดานอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 1 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 นวัตกรรม
และการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา มาตรฐานท่ี 5 การบริการทางวิชาการท่ี
ตอบสนองตอชุมชนและสังคม มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจัดการ 
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3) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 3 จัดการขอมูลโครงการ 
 

ขอ
มูล
สถ
าน
ะโ
คร
งก
าร

 
 

รูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3 จดัการขอมูลโครงการ 
 

จากรูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลโครงการแยก
กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ ดังนี้ 

 
กระบวนการที่ 3.1 จัดการขอมูลนําเสนอโครงการ 
 เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลเบ้ืองตนประกอบการนําเสนอโครงการ 
ซ่ึงไดแก ลักษณะโครงการ  วัตถุประสงค  ข้ันตอนการดําเนินการ  ผูเสนอโครงการ  ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับและบันทึกเพื่อการเสนอโครงการในลําดับตอไป จากน้ันเม่ือขอมูลครบถวนระบบและจะ
สงคืนผลการเสนอโครงการ 
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กระบวนการที่ 3.2 จัดการขอมูลอนุมัติโครงการ 
 เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลการอนุมัติโครงการซ่ึงจะตองมีการนํา
ขอมูลของการอนุมัติจากหัวหนาสาขา หัวหนาคณะ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการ ซ่ึงตองผานการ
อนุมัติจากผูมีสิทธิในการอนุมัติท้ังหมด แลวระบบสงคืนผลอนุมัติโครงการสําหรับผูอนุมัติ
โครงการแตละระดับ 
 
กระบวนการที่ 3.3 จัดการขอมูลการติดตามโครงการ 
 เปนกระบวนการเพื่อการติดตามการดําเนินงานโครงการโดยมาจากการเสนอ
โครงการ และผลการอนุมัติโครงการ 
 


